
Urząd Miasta Ustka
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

GN-15

 

Nr sprawy ..........................................................                                       Ustka, dnia ….......................................... 20 ..….. r.

...................................................................................................
                          (imię i nazwisko)

........................................................................................
  (adres zamieszkania)

                                      WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA

I. Proszę o przydzielenie mieszkania komunalnego – mieszkania będącego w dyspozycji
gminy dla niżej wymienionych osób:

Lp. Imię i nazwisko
Rok

urodzenia
Stosunek do

wnioskodawcy

Źródło utrzymania

przeciętne
wynagrodzenie

miesięczne brutto za
ostatnie 12 m-cy

pieczęć zakładu
pracy, podpis gł.

księgowego

1

2

3

4

5

6

7

U W A G A :     Za  dochód  brutto  uważa  się  przychody  po  odliczeniu  kosztów   ich  uzyskania  i składek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (ZUS) .

Inne  dochody  stałe  za  ostatnie  12  miesięcy  (brutto)  osób  wyżej  wymienionych

.............................................................................................................................................................................................................................. ..................

Dochód razem:  .......................... zł  ...................... gr, z czego przypada na jednego członka rodziny

.......................... zł ...................... gr.
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Wniosek motywuję  następująco:                                                                                                           

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Ustka, dnia ..............................................                .......................................................
       (własnoręczny podpis wnioskodawcy)

II. WARUNKI  Z MIEJSCA  STAŁEGO ZAMELDOWANIA  WNIOSKODAWCY

(wypełnia i potwierdza zarządca budynku, a w przypadku jego braku właściciel lokalu)

Zarządca budynku stwierdza:
1. Najemcą/właścicielem*  mieszkania  przy  ul.  ….......................................,  w  którym

zamieszkuje wnioskodawca jest ................................................................................. na podstawie
decyzji  o przydziale/aktu notarialnego nr........................  z  dnia ...........................,  wydanej
(ego)  przez  ...........................................................lub  umowy  najmu  zawartej  w
dniu .............................. na podstawie ...........................................................
W/w decyzja o przydziale /umowa najmu zawarta została na czas określony do czasu
otrzymania mieszkania spółdzielczego, na czas nieokreślony, na czas remontu innego
lokalu, inne ................................................................. (podkreślić lub wpisać właściwe).

2. Osobami wymienionymi w decyzji o przydziale (umowie najmu) są następujące osoby
(stopień
pokrewieństwa): ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
Dane dotyczące mieszkania (potwierdza właściciel lub zarządca budynku:
a) jest rozkładowe – przechodnie,
b) składa się z ................ pokoju (ów) o powierzchni każdego pokoju:

1  ..........  m2,  2  ..........  m2,  3  ..........  m2,  4  ..........  m2,  5  ..........  m2 oraz  kuchni  
o powierzchni .......... m2, łazienki .......... m2, przedpokoju .......... m2. 
Inne pomieszczenia wchodzące w skład mieszkania ..........................................................
Łączna powierzchnia użytkowa .......... m2, powierzchnia mieszk. .......... m2.

c) mieszkanie położone jest na .............. kondygnacji i wyposażone w instalację wodno-
kanalizacyjną,  gazową, centralnego ogrzewania,  ogrzewanie piecowe, WC, łazienkę.
(niepotrzebne skreślić)
Mieszkanie jest zajmowane samodzielnie/ wspólnie z innym najemcą  (niepotrzebne
skreślić).

     .....................................................              …...........................................................
            (pieczęć główna zarządcy budynku)  (podpis i pieczęć imienna potwierdzającego
                                                                                                                                                      wniosek lub podpis właściciela )
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III. OKRES ZAMIESZKIWANIA (wypełnia właściwy Urząd)

Imię i nazwisko Data zameldowania
 

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Ustka, dnia ..............................................                  ................................................................
( podpis )

IV.  WARUNKI Z MIEJSCA STAŁEGO ZAMELDOWANIA WSPÓŁMAŁŻONKA 
WNIOSKODAWCY

                                                                                                                                                                           
Zarządca budynku stwierdza:
1. Najemcą/właścicielem   mieszkania  przy  ul.  .........................................................,  w  którym

zamieszkuje współmałżonka/ek wnioskodawcy jest ....................................................................................:
-  na  podstawie  decyzji  o  przydziale  nr  ...........................................z  dnia.............................,  wydanej
przez ...........................................................   lub umowy najmu zawartej w dniu ...................................  na
podstawie...........................................................................................................................................................................,
- na podstawie umowy notarialnej z dnia..................................... nr rep.  .................................
W/w  decyzja  o  przydziale  (umowa  najmu)  zawarta  została  na  czas  określony  do  czasu
otrzymania mieszkania spółdzielczego, na czas nieokreślony, na czas remontu innego lokalu,
inne ................................................................. (podkreślić lub wpisać właściwe).

2.   Osobami  wymienionymi  w  decyzji  o  przydziale  (umowie  najmu)  są  następujące  osoby
(stopień pokrewieństwa): ..........................................................................................................................................

      …............................................................................................................................................................................................

Dane dotyczące mieszkania:
a) jest rozkładowe – przechodnie,
b)  składa  się  z  ................  pokoju  (ów)  o  powierzchni  każdego  pokoju:  1  ...................  m 2,  
     2  ..........  m2,  3  ..........  m2,  4  ..........  m2,  5  ..........  m2 oraz  kuchni  o  powierzchni  ..........  m2,
     łazienki .......... m2, przedpokoju .......... m2. 

Inne pomieszczenia wchodzące w skład mieszkania ...................................................................
Łączna powierzchnia użytkowa .......... m2, powierzchnia mieszk. .......... m2.

c)  mieszkanie  położone  jest  na  ..............  kondygnacji  i  wyposażone  w  instalację  wodno-
kanalizacyjną,  gazową,  centralnego  ogrzewania,  ogrzewanie  piecowe,  WC,  łazienkę.
(niepotrzebne skreślić)
Mieszkanie  jest  zajmowane  samodzielnie  czy  wspólnie  z  innym  najemcą  (niepotrzebne
skreślić).

.......................................................... ..........................................................
            (pieczęć główna zarządcy budynku)                   (podpis i pieczęć imienna potwierdzającego
                                                                                                                                                                          wniosek lub podpis właściciela )
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V. OKRES ZAMIESZKIWANIA (wypełnia właściwy Urząd)

Imię i nazwisko Data zameldowania
 

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

...................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.........................., dnia ...........................  ............................................................
(miejscowość) (podpis )

VI. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Czy wnioskodawca bądź jego współmałżonek posiada działkę budowlaną?
a) nie .............................. b) tak  .........................................................................................
                                                                              (adres)

2)  Czy wnioskodawca lub jego współmałżonek jest właścicielem bądź 
współwłaścicielem
     lokalu mieszkalnego?

a) nie ............................... b) tak .........................................................................................
                                                                                (adres)

Ja  niżej  podpisany/a,  uprzedzony/a  i  zapoznany/a  z  treścią  art.  247  §  1  Kodeksu
karnego, który brzmi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym  lub  innym  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5” oświadczam,
że powyższe dane przedstawiłem/am zgodnie ze stanem faktycznym.

Ustka, dnia ..........................                                    ...........................................
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

                                                                                       ............................................
                 (własnoręczny podpis współmałżonka) 

Gmina  Miasto  Ustka  z  siedzibą  -  Urząd  Miasta  Ustka  76-270  Ustka  ul.  Ks.  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane
osobowe dla  celu wynajmu lokali mieszkalnych i  socjalnych oraz  wypełnienia  wymogów określonych
przepisami prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem   adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art.  6  ust  1  lit.  c)  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że
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Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych.

W związku z powyższym:
1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania

takich  informacji  oraz  podmiotom  przetwarzającym  dane  na  rzecz  Administratora   w  zakresie
niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres  10 lat od chwili rozpatrzenia wniosku bądź
rozwiązania  umowy  najmu.  Okres  ten  może  zostać  przedłużony  do  czasu,  upływu  okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do
dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.   

3. Podanie danych w celu udziału w postępowaniu dotyczącym rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu
jest obowiązkowe i wynika z § 5.1. uchwały nr XLIV/365/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 25 marca
2010r.  w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasto Ustka. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a
także nie są przekazywane do państw trzecich.

....................................................................................................
podpis  przyjmującego do wiadomości
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OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM (  ZASTRZEŻONE   – po wypełnieniu)

Ja ..............................................................................................… urodzona/y .................................................................................
                                  (imię i nazwisko)
oświadczam, że na stan majątkowy * członków gospodarstwa domowego składają się:
 I. Mieszkanie:— wielkość (w m2), charakter  własności: 

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
II. Nieruchomości:
— dom ( wielkość w m 2) ……………………………..................................................................................………………………………………. 

— lokal mieszkalny ( wielkość w m 2 ) ………........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

— place, działki ( powierzchnia w  m2 )  ………………….....................................................................………………………………..

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

— gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych) …........................…........................

........................................................................................................................................................................................
III. Ruchomości:
— samochody (typ, rocznik, data nabycia, wartość szacunkowa ) ………..................................................…………….

. ......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………............................................................................................................……………….....

— maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa) ………………………………………...................................................................……….. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

— inne ruchomości (rodzaj, wartość szacunkowa) …………...............................................………............…………………….

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

— inne (rodzaj, wartość szacunkowa) ………………………............................................................……….........……………………...

....................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Posiadane zasoby :
— pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp.  wysokość nominalna)

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

— przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa) ………………............................................…............…………………….

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

V. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

..........................................................                                                      ................................................................      
       ( Miejscowość i data )                                                                                ( podpis wypełniającego )  

*) należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.
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Ustka, dnia  …................................... 20 …... r.
.....................................................................................
(imię i nazwisko składającego deklarację)          
                                             
.....................................................................................
               (dokładny adres)         

   Deklaracja o wysokości dochodów
za okres ..................................................................................................................................................................................  
                         (pełnych dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1. Imię i nazwisko.....................................................................................................................................wnioskodawca,
………………………….....................…………     data urodzenia ..........................................................................………...................
2. Imię i nazwisko .............................................................................................................stopień pokrewieństwa,
…........................................................................  data urodzenia ...........................….............................................…………...….......
3. Imię i nazwisko ..............................................................................................................stopień pokrewieństwa,
............................................................................. data urodzenia ......................…….............................................…………………….
4. Imię i nazwisko ...............................................................................................................stopień pokrewieństwa,
......................................................................….. data urodzenia ….....................……..........................……………................................
5. Imię i nazwisko ................................................................................................................stopień pokrewieństwa,
............................................................................ data urodzenia ...................................................................………………...................

6. ...............................................................................................................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................................................

Oświadczam,  że  w  podanym  wyżej  okresie  dochody  moje  i  wymienionych  wyżej  kolejno
członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

Lp.1 ) Miejsce pracy- nauki 2 )  Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł.

1 2 3 4

Razem dochody gospodarstwa 
domowego:

Średni dochód  na 1 członka  gospodarstwa  domowego  wynosi .................... zł,  to jest 
miesięcznie    ............................. zł.

Składając  osobiście  niniejszą  deklarację  oświadczam,  że  jestem   świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

............................................                                                                          …...............................................
   (podpis przyjmującego)                                                                                                        (podpis składającego deklarację)
Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonego przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
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